
                                                             

สรุปรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 4/ 2565 

วนัศุกร์ ท่ี  8  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565  เวลา  13.00 น. 
ณ ห้องบัวบุญนุสรณ์  อาคาร 5 โรงเรียนเวียงสระ 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ประธานที่ประชุม         นางสาววรรณ ี แก้วศิร ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 
1. นางสาววรรณ ี แก้วศริิ 
2. นายณัฏฐชัย  รักแก้ว 
3. นายจตุพล  โฉมยงค ์
4. นายเกียรติศักดิ ์ภักด ี
5. นางสาวสุริยา  เพราเพราะ 
6. นางกาญจนา  แป้นเจริญ 
7. นางพรทพิย์  ทองต าลึง 
8. นางณัฐกานต์ อภิชาตกุล 
9. นางอรวรรณ  ศรโีชต ิ
10. นางสาวลดาวัลย ์ จนัทร์จินดา 
11. นางสาวสุวราภรณ์  อินทร์ทุ่ม 
12. นางสาววชิุดา จ าปาสด 
13. นางอุทัยวรรณ  แกว้ทองศร 
14. นางสาวพรวิไล  ทพิย์สุวรรณ 
15. นางสาวหทัยชนก  แสงมณี 
16. นางสาวธัญดารินทร ์กุลบุตร 
17. นางสาวกนกกานต ์วังบัว 
18. นางนงนุช นนทโชต ิ
19. นางสาวสลี   โรยรว่ง 
20. นางปภาดา บุญชนะ 
21. นางสาวอัญชนา  เจอืบุญ 
22. นายธงชัย  รุ่งรตันกลุศรี 
23. นางอรุณี  รุ่งรัตนกลุศร ี
24. นายสันตชิูชัย  ช านาญ 
25. นางสาวกชพร  เรืองรอง 
26. นางสาวกนกวรรณ หมานมา 
27. นางสดุารตัน์  ล าลอ่ง 
28. นางเจษฎาภรณ์ ภกัดี 
29. นายวุฒพิงษ์  แพรกทอง 
30. นางสาวจารวุรรณ  ฤกษ์วรรณ 
31. นางบุญเรือน  ปิยะพงค ์
32. นางสาวมนปริยา ราชรักษ ์
33. นางสาวนัธริยา ช านาญเพาะ 
34. นางสาวธันยพร ใจงาม 
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35. นายธรีเมธ พวงพันธ์ 
36. นางวิภา  อินทร 
37. นางสาวสุวิภา  ไกรวัฒนพงศ ์
38. นางอมรรตัน์  แจ่มแจ้ง 
39. นางสาวสมทรง  อ าไพเมือง 
40. นางอารัญญา  บุญมาก 
41. นายกฤติชัย  ราชพบิูลย์ 
42. นางสาวศศวิรรณ มสุิก 
43. วา่ที่ ร.ต. หญิงกนกทิพย์  สุขอนันต์ 
44. นายนริศ จันทร์สะอาด 
45. นายศุภสวัสดิ ์กาญวิจิต 
46. นางสาวพรรณธิชา บรรจง 
47. นางสาวทวิาพร  ศรกีรด 
48. นายปริญญา  จอง 
49. นายดาราศักดิ์ ขรวัทองเขียว 
50. นายวรภัทรกร  สังขฤทธิ์ 
51. นางสาวไซนะ  สาเมาะ 
52. นางจฑุาทพิย์  สุวรรณสาม 
53. นางสมทรง  วิชัยดษิฐ 
54. นายธรีภัทร์ ทองชื่น 
55. นายเกรียงศกัดิ ์สุวรรณเวลา 
56. นายวรากร  นาควิลยั 
57. นางสาวอัญจิมา  เพชรน้อย 
58. นายศุภชัย สมพงษ ์
59. นางสาววาสนา บุญทอง 
60. นายตรัยพร   เดชาพร 
61. นางประนอม  สรรพา 
62. นางวัลลภา มีเสือ 
63. นางสาวอนงค์นารถ  ศรสีุวรรณ 
64. นางสาวอนัญญา สยามล 
65. นางสรุิยา   บัวทอง 
66. นายวันชัย   ตรีสงค ์
67. นางนิภาวัลย์ เตือนวีระเดช 
68. นางอาทิตยา  ดวงมณี 
69. นางสาววราภรณ์  จินา 
70. นางสาวภัทรียา  อานนท์ 
71. นายสรุิยัน  พรหมพนัธุ์ 
72. นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล 
73. นางกฤตพร ทองสินธุ์ 
74. นางสาววัลยาภรณ ์ นาคเดช 
75. นางสาวมลฑติา นวลสุทธิ ์
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76. นางสาวธนารีย์ พันธ์เศรษฐ์ 
77. นางสาวนริศรา ฝอยทอง 
78. นางสาวนันท์นลิน นงค์นวล 
79. นางสาวจรีวรรณ  กองประดิษฐ 
80. นายจกัร ี ธรรมชาติ 
81. นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต 
82. นางสาวกนกพร ชูทอง 
83. นางสาวอรสุมา  ขานทอง 
84. นายนิวัฒน์  หสัพันธ์ 
85. นายสุเมฆ  สวุรรณสาม 
86. นายภทรธร แช่มวฒันชัย 
87. นางสาวสาธิตา  ตะนาวศร ี
88. นางศริิลักษณ์  ชูชว่ย 
89. นางวันดี  หอมชื่น 
90. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน 
91. นางสาวอารีนา  หมดัอาด า 
92. นางสาววราภรณ์ ชอ้งทอง 
93. นางปิยะวรรณ บ ารงุ 
94. นายภนธนา  บ าเพญ็ธรรม 
95. นางสาวปิยพร  ทองจิตร 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางเกษร  ศรีรัตนสตูร   ภาษาไทย   (ลาป่วย) 
2. นางปิยนาฎ  เดชาพร   คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
3. นายประเสริฐ  ปลอดรัตน ์  คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
4. นางศิรริัตน ์ สวัสดิ์อบุล  คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
5. นางสาวจุธามาศ  พรกิเบ็ญจะ  คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
6. นางสาวกาญจนา  หอมรัตน ์  คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
7. นางสาวน้ าฝน  ใสหลวง  คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
8. นายซัลมาน ชุมสาแหละ  คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
9. นางสาวอารยา  แก้วทองสอน  คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
10. นายปกรณ์เกียรต ิ ด้วงทองกุล คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
11. นางสาวสวพรรณ  หนูแป้น  คณิตศาสตร ์   (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
12. นายศรัณย์ สงนุ้ย   สังคมฯ    (ยังไม่มารายงานตัว) 
13. นายเอกพจน ์ แกว้มณี  สุขศึกษาฯ    (ไปราชการ อบรม)  
14. นางสาวฐิติมน  แกว้มณ ี  สุขศึกษาฯ    (ลาคลอด) 
15. นายสมชัย  วงษ์สวสัดิ์  สุขศึกษาฯ    (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
16. นางสาวกาญจนา เพิ่มมณีรตัน์ สุขศึกษาฯ   (ออกก่อน 2 ชัว่โมง หมอนัด) 
17. นางสุชญา  เทือกสบุรรณ  ศิลปะ    (ลาคลอด) 
18. นางดวงกมล  หวานแก้ว  ศิลปะ    (ลาป่วย) 
19. นางวจิิตรา นิคมรัฐ   การงานอาชพี   (ลากิจ) 
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20. นางสาวภัทรศยา  รตันบัณฑิต  ภาษาตา่งประเทศ(จีน)     (ลาศึกษาต่อประเทศจีน) 
21. นายเอนก  เพ็ชรมาก   ภาษาตา่งประเทศ  (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
22. นางสิเรมอร ศรีแสง   ภาษาตา่งประเทศ  (ลาคลอด)   
23. นางพัชร ีวุฒิกรณ ์   เทคโนโลยี   (จัดชุดหนังสือ) 
24. นายวทิยา  ชุมทอง   เทคโนโลยี   (จัดชุดหนังสือ) 
25. นางสาวนัจท ี สุขขี   แนะแนว    (ไปราชการ ส่งครูนิชารตัน์) 
26. นางพุทธพิร  นุภักดิ ์   เจ้าหน้าที่การเงิน   (จัดชุดหนังสือ) 
27. นางสาวอ าพิญา   ชขูันธ์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  (จัดชุดหนังสือ) 
28. นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองน้อย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  (จัดชุดหนังสือ) 
29. นายศริิธนากร   หนูจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์  (จัดชุดหนังสือ) 
30. นางมาริสา  เรศประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  (จัดชุดหนังสือ) 
31. นางสาวจริาพร  ชูใจ   เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  (จัดชุดหนังสือ) 
32. นางสาวพชิยา พรหมภักดิ ์  เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร  (จัดชุดหนังสือ) 
33. นางสาวภาวินี  พิมพ์ลอย  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  (จัดชุดหนังสือ) 
34. นางสาวกรกนก  จติตารมย ์  เจ้าหน้าที่พัสด ุ   (จัดชุดหนังสือ) 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
       1.1.1 จากการด าเนินการที่ผ่านมา หลังจากนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงและ           
มีการประชุมแนวทางนโยบายต่างๆ  โดยเฉพาะการน านโยบายสู่การปฏิบัติ จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  จากวันที่ประชุมจัดท าแผน     
ปฏิบัติการประจ าปี 2565 จุดหลักๆส าคัญ จะมี 3 ด้านซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตลอดชีวิต                 
การเป็นข้าราชการครูและเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นสิ่งควรปฏิบัติ  เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามผลของการปฏิบัติ        
มีเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น วันนี้มีส่วนที่สามารถด าเนินการได้ คือ การสอบO-NET แต่เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ            
ในวันพรุ่งนี้ ๖(วันที่ 9 เมษายน 2565) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร        
จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน SDGs โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส าหรับนโยบาย ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนที่เป็นวิทยาศาสตร์ คือ ผลพวงจากการจัดการเรียนการสอน
ปีที่ผ่านมา ปี 2563 ทางโรงเรียนไม่เคยรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเฉพาะเจาะจง  แต่จะรายงานผลสัมฤทธิ์      
ในระบบ SGS ซึ่งเป็นระบบกลางในการลง ปพ.ในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้มีการสร้างระบบใหม่และมีการรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของแต่ละวิชา ว่ามีนักเรียนติด 0, ติด ร, มผ หรือ มส ทั้งหมดกี่คน รัดับคุณภาพแต่ละรายวิชาอยู่ในระดับใด  
จนเสร็จสิ้นกระบวนการวัดและประเมินผลของครู ในส่วนนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา             
สุราษฎร์ธานี  ชุมพร จะใช้ผลสอบ O-NET ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีการสอบ O-NET โดยใช้ค าว่าไม่บังคับ แต่ทางโรงเรียน       
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับต้นสังกัดได้ ทั้งนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนและครูทุกคนจะต้องใช้เป็นการบ้านต่อไป
ในการพัฒนานักเรียนในรายวิชาของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่ทุกคนที่ถือวิชาเรียน รหัสใดรหัสหนึ่ง        
จะต้องกลับไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการคืออะไร ต้องน ามาวิเคราะห์ก่อนจะส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้และส าหรับปี 2565 ผู้อ านวยการขอฝากหัวหน้าระดับ, ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่าในภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา ท าไมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่อยากมาโรงเรียน ,     
ไม่อยากเข้าเรียนและไม่เข้าร่วมกิจกรรม   จุดเน้นด้านผู้เรียน คือ สมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
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    1.1.2 การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เรื่องการลาและการประเมินผล      
การปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาจะมีผู้ที่ปฏิบัติงาน Work from home และเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565  การปฏิบัติงานต่างๆแล้วเกิดกรณี        
ที่มีการกักตัวและเสี่ยงสูง จ านวน 14 วัน ลดเหลือ 10 วัน  ณ ปัจจุบัน ล่าสุด  วันที่ 21 มีนาคม 2565  หากมีการ       
กักตัวหรือได้รับเชื้อ จะถือว่าเป็นการลาป่วยทันที ณ วันที่พบเชื้อ  ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การลาป่วย ลากิจ     
จะคิดเป็นจ านวนวันและจ านวนครั้ง   

    1.1.3 เมื่อเช้าจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ส าหรับครูย้ายและครูบรรจุใหม่ จ านวน 7 ราย
และในวันที่ 16 เมษายน 2565 นายอ าเภอเวียงสระ ขอใช้สถานที่ในการต้อนรับ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์            
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
 

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 มติ      :      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565  
                      มีการสรุปรายงานการประชุมและส่งผ่านทางไลน์กลุ่มงานราชการของโรงเรียนเวียงสระ          
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 122 คน และผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน   
   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วและเรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏบิัติ 
   3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
            3.1.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
     - ไม่มี - 
                   3.1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     - ไม่มี - 

         3.1.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
      - ไม่มี - 
           3.1.4 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

               - ไม่มี - 
    3.1.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         - ไม่มี – 
      3.2.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ 
            3.2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

                   3.2.1.1 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ   
           ในปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบของ 2 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  ส าหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระน้องใหม่ที่ได้พัฒนาจนผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  ส าหรับกลุ่มสาระต่างๆ 
ท างานจนสุดความสามารถ ทางกลุ่มงานวิชาการเห็นถึงความพยายามของทุกกลุ่มสาระ ถึงแม้ว่าผลที่ออกมาจะยังไม่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  ขอเป็นก าลังใจให้ทุกคนพยายามและพัฒนานักเรียนต่อไป   
           3.2.1.2 การเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕  
      - ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดเทอมในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จดัการเรยีน
การสอนแบบปกติ (Onsite)  
        โรงเรียนจะเปิดเทอมในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ (Onsite) จะไม่มีการทดลองสอน และจะปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที ่11 เมษายน 
2565  ส าหรับครทูี่มีภารกิจตา่งๆจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 
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     - ส่งแผนการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบของโรงเรียน 
พร้อมบันทึกขออนุญาติใช้แผนการสอน ๑/๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
       ขอให้ครูด าเนินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ พร้อมกับแนบบันทึกขออนุญาตใช้แผนการสอนดว้ย 
             3.2.1.3  การสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

              - สอนห้อง ม.๑/๒ – ๑/๑๒ สอนแบบปกติ (Onsite) แยกเป็นห้องเรียน     
ใน ๕ กลุ่มสาระหลัก ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๔ วัน 

      ในวันที่   ๒ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  จะเป็นห้วงเวลาของการสอน          
ปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเปิดเทอม เป็นการสอนปกติ           
แบบแยกห้องเรียน 

           3.2.1.4 การสอบแก้ตัวของนักเรียน 

    ทางกลุ่มงานวิชาการ ดูแลครู เรื่องนักเรียนขอสอบแก้ตัวและเป็นวันสุดท้าย    
ที่นักเรียนสามารถส่งงานได้ ซึ่งมีนักเรียนได้มาส่งงานแก้ตัวที่ห้องกลุ่มงานวิชาการ ปรากฏว่าครูติดธุระ นักเรียนมาส่งงาน
ในเวลาราชการแต่ครูไม่อยู่ ดังนั้นในโอกาสต่อไปการสอบแก้ตัวของนักเรียนในวันสุดท้ายของการสอบแก้ตัว ขอให้ครู
เลื่อนธุระของตัวเองด้วย (ผู้อ านวยการ)แสดงความเห็นว่า เรื่องการสอบแก้ตัวของนักเรียน  ตอนนี้มีจ านวนนักเรียนที่สอบ
แก้ตัวประมาณ 700 กว่าคน ล่าสุดในวันที่ 5 เมษายน 2565 ท่านเลขาได้พูดถึงเรื่องแก้ตัวของนักเรียน ซึ่งสามารถ      
ใช้ได้หลายวิธีหลายกระบวนการ และตัวชี้วัดใดที่รู้หรือไม่รู้ก็ได้ สอนหรือไม่สอนก็ได้ สามารถที่จะบูรณาการวัดและ
ประเมินผลกับตัวชี้วัดอื่นๆได้ สามารถใช้กระบวนการทักษะการคิด ให้ครูปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและวิธีการวัดและ
ประเมินผลภายในเวลา 2 สัปดาห์ ฝากครูไปเปิด ปพ.5 และวิเคราะห์ดูอีกครั้ง 

 

         3.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
                   3.2.2.1 แจ้งบุคลากรใหม่ จ านวน 7 ราย ประกอบด้วย 
     -  ครูย้าย จ านวน 3 ราย คือ 
        1. นางสาวกนกวรรณ  จันทรชิต กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
        2. นางสาวอัญจิมา  เพชรน้อย  กลุ่มสาระศิลปะ 
        3. นายศรัณย์ สงนุ้ย   กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
     -  ครูบรรจุใหม่ จ านวน 4 ราย  คือ 
        1. นางสาวธันยพร  ใจงาม  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
        2. นายจักรี  ธรรมชาติ   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
        3. นางสาวจีรวรรณ กองประดิษฐ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
        4. นายวรากร  นาควิลัย  กลุ่มสาระศิลปะ 
         มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่  จ านวน 7 ราย 
ประกอบด้วย ครูย้าย จ านวน 3 รายและครูบรรจุใหม่ จ านวน 4 ราย  แต่ในวันนี้ครูย้ายมารายงานตัว จ านวน 2 ราย 
ส่วนอีก 1 รายยังไม่มารายงานตัว คือ นายศรัณย์ สงนุ้ย กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
          3.2.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในวันที่ 9 - 10 
เมษายน ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมบัวบุญนุสรณ์  อาคาร 5 โรงเรียนเวียงสระ เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น.  
*** ส าหรับการแต่งกาย :  ในวันที่ 9 เมษายน 2565 แต่งกายด้วยชุดสูทโรงเรียน 
   :  ในวันที่ 10 เมษายน 2565 แต่งกายด้วยเสื้อขาวโรงเรียน 
           รายละเอียดในการอบรม ในการลงเวลาจะเป็นการเก็บชั้วโมงและจะมี          
การประเมินทั้ง 2 วัน เพื่อเป็นเงื่อนไขในการรับเกียรติบัตร ที่มีทั้งรหัสหลักสูตร รหัสก ากับเลขเกียรติบัตร ซึ่งจะถูกรัน
ตามเลขบัตรประชาชน อยากให้ครูให้ความส าคัญกับการอบรมในวันพรุ่งนี้และจะเป็นการท างานแบบกลุ่มสาระ  
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 (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า โรงเรียนได้รับเกียรติกับการที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
สุราษฎร์ธานี  ชุมพรมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในสถานการณืเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่ใช่ว่าทุกหน่วยงานที่จะจัดอบรม       
ได้แบบนี้  ผู้อ านวยการอยากให้ทุกคนใช้เวลา 2 วันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ในการที่จะปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่     
ในวิชาชีพ 
          3.2.2.3 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ต้องทบทวนและปรับปรุงใหม่  สามารถมารับได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและทางกลุ่มบริหารงาน
บุคคลจะแจ้งทางไลน์กลุ่มงานราชการโรงเรียนเวียงสระ 
          3.2.2.4 ตามประกาศโรงเรียนเวียงสระ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564  และการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
     - การก าหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 11 
เมษายน 2565 การลงเวลาปฏิบัติราชการให้สิ้นสุดในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565  
     - ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่  9 
พฤษภาคม 2565 ให้ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
     - การลงเวลาปฏิบัติงานของครูที่มาปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม สามารถมาลง
ชื่อปฏิบัติงานได้ ณ หน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
          3.2.2.5 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 
พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องบัวบุญนุสรณ์ อาคาร 5 โรงเรียนเวียงสระ 

        ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
                             (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า ในระหว่างที่ครูได้พักผ่อน ตั้งแต่วันที่ 11 

เมษายน 2565 เป็นต้นไป จะมีค าสั่งเวรยามรักษาการณ์  ทุกคนจะต้องทราบแนวปฏิบัติ  แต่ส าหรับครูย้ายและ        
บรรจุใหม่ จะต้องเรียนรู้เรื่องแนวปฏิบัติเวรยามรักษาการณ์ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด       
ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย ในการบันทึกเหตุการณ์  หากในวันนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
เข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือมีบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนหรือทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ เราสามารถ           
น าข้อมูลนั้นไปบันทึกเหตุการณ์ในสมุดเวรยามรักษาการได้  และเวรยามรักษาการณ์กลางคืนเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว 
ขอให้บันทึกเหตุการณ์ด้วย   

          การซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อรับทราบสู่การปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันในการร่วม
แสดงความยินดีกับนางสาวนิชารัตน์  หนูทวี ซึ่งจ านวยข้าราชการครูที่ไปราชการ จ านวน 21 คน แต่กลับมาเข้าประชุม
ครู จ านวน 5 คน ผู้อ านวยการกังวลเรื่องความปลอดภัยของครูที่ไปราชการและในการอนุญาตให้ไปราชการแต่ละครั้ง    
จะมีข้อก าหนดและมีระยะเวลาที่จ ากัดในการไปราชการ ในการไปส่งครูย้าย ผู้อ านวยการจะมอบหมายให้                   
รองผู้อ านวยการไป เพื่อดูแลครูที่ไปราชการ 

          ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน  อาจจะมีการอบรมออนไลน์ การพัฒนาตนเอง
หรือการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ  ขอให้ครูรายงานข้อมูลกับกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วย  ผู้ที่รับผิดชอบ        
เรื่อง เกียรติบัติหรือรางวัลต่างๆ คือ นางสาวกนกกานต์ วังบัว  ส าหรับในปีการศึกษา 2565 เมื่อผู้อ านวยการอนุญาต       
ให้ครูไปราชการ กลับมาจะต้องมีการรายงานข้อมูลและรายงานผลให้ผู้อ านวยการทราบทุกครั้ง 

          ส าหรับครูที่ย้ายและบรรจุใหม่ ตอนนี้เสื้อสีส้มหมดแล้ว แต่ส าหรับชุดสูทของ
โรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่นายสันติชูชัย  ช านาญ และทางโรงเรียนจะออกค่าใช้จ่ายให้คนละ 1 ,000 บาท ส่วนการ
เดินทางไปร้านชุดสูทจะใช้รถตู้ของโรงเรียน 
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         3.2.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
          3.2.3.1  การแจกอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่       
2 – 5 พฤษภาคม 2565  
     - หนังสือเรียนและสมุด 
     - เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           3.2.3.2 การช าระเงินบ ารุงการศึกษา 2564  
     ทางโรงเรียนปิดระบบออนไลน์แล้ว 
           3.2.3.3 การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
          ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันรับสมัครนักเรียน มอบตัวและจ่ายเงิน
บ ารุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 12 ห้อง รวมเป็นเงินจ านวน 775 ,000บาท และนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 ห้อง รวมเป็นเงินจ านวน 552,400 บาท 

                 3.2.3.4 ทุนการศึกษา 

           ตามนโยบายของผู้อ านวยการที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธมศึกษา
ปีที่1 ที่สอบเข้าโรงเรียนเวียงสระ  จ านวน 30 ทุน คือ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จ านวน 10 ทุน , 
โรงเรียนบ้านด็ก จ านวน 10 ทุน, โรงเรียนวัดบ้านส้อง จ านวน 5 ทุน และโรงเรียนบ้านควนสูง จ านวน 5 คน มีนักเรียน
มาสมัครเรียนมราโรงเรียนเวรยงสระ แต่วันสอบจริง มาสบแค่ 17 ตน รวมเป็นเงินทั้งหมด   37,400 บาท 
           3.2.3.5 การท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
           การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีn เพื่อให้แต่ละกลุ่มสาระ แต่ละฝ่ายงานได้
เขียนโครงการกิจกรรมข้ึนมารองรับโครงการใหม่ 3 โครงการ คือ โครงการตามนโยบายและจดเน้น , ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดและระบบบริหารจัดการ  ซึ่งวันนั้นในที่ประชุมได้แต่งตั้งหัวหน้าโครงการกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว  ตอนนี้ให้แต่ละ
กลุ่มสาระแต่ละฝ่ายงานเขียนโครงการกิจกรรม  ในวันที่ 11 เมษายน 2565 จะจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ
กิจกรรม และในวันที่ 19 เมษายน 2565 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารจะจัดสรรงบประมาณไปยังหัวหน้าโครงการ
กิจกรรมและหัวหน้าโครงการกิจกรรมจะจัดสรรงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม  ในวันที่ 25 เมษายน 
2565 หัวหน้าโครงการกิจกรรมส่งโครงการกิจกรรม เพื่อกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณจะได้รวบรวมข้อมูลและ
จัดท ารูปเล่ม เพื่อใช้ในวันเปิดเทอม ซึ่งมีทั้งหมด 32 โครงการ คือ 
     โครงการที่ 1 –  18 เป็นของกลุ่มงานวิชาการ 
     โครงการที่ 19 – 22 เป็นของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
     โครงการที่ 23 – 25 เป็นของกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
     โครงการที่ 26  เป็นของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     โครงการที่ 27 – 32 เป็นของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
            ทางกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณจะด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  
เพื่อที่จะให้ครูได้ใช้เงินตามแผนงานและโครงการ ฝากครูทุกคนเขียนโครงการกิจกรรมส่งหัวหน้าโครงการกิจกรรมให้
เรียบร้อย  (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า  เรื่องโครงการกิจกรรม พยายามให้ครูได้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมทุกคน  
ส าหรับครูย้ายและบรรจุใหม่ มีการมอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 5 กลุ่ม
งาน และในแต่ละกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายงานไป ให้มอบหมายงานให้ครูย้ายและบบรจุใหม่รับผิดชอบ ท าให้เกิด       
การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง   
           ในปีนี้ผู้อ านวยการได้แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องโควต้า  ผู้อ านวยการ
ต้องการนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือนักเรียนที่เรียนดีของแต่ละโรงเรียน ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนได้นักเรียนกลุ่ม
นี้ จ านวน 17 คน และได้มีการยกเว้นเงินบ ารุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา 
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         3.2.4 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
           3.2.4.1 ขอขอบคุณในความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานต่างๆของกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนในเรื่องของกิจกรรมนักเรียน/กิจกรรมครู/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระบบ SCSS ของส านักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ซึ่งสรุปข้อมูลโรงเรียนเวียงสระในเรื่องการเยี่ยมบ้าน SDQ นักเรียน 
ครูและผู้ปกครอง การคัดกรอง 100% ในปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        การลงข้อมูลในระบบ SCSS ทางโรงเรียนเวียงสระใช้เวลาในการลงข้อมูลประมาณ 
2 เดือน 
 

       3.2.4.2 การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
จะจัดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
       3.2.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          3.2.5.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565  
        ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไปจะปรับปรุงอาคารสถานที่เรื่องปรังปรุงถนน , ปรับปรุง
ห้องเรียนยางนา, ปรับปรุงหลังคา อาคาร 3 และอาคาร 5 เนื่องจากหลังคารั่ว, จัดภูมิทัศน์สวนหย่อม หน้าอาคาร 2 
อาคารหลังใหม่ , การเคลื่อนย้ายสายไฟ, การปรับปรุงห้องน้ าอาคาร 1 ฝั่งห้องกลุ่มงานวิชาการและการปรับปรุงห้องบัว
บุญนุสรณ์ ส่วนการอ านวยความสะดวกของกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ,การซ่อมไฟ,การซ่อม
ท่อน้ าหรือก๊อกน้ า บางครั้งอาจจะยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้ครูรอการด าเนินการก่อน 
       3.2.5.2 การฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
เข็มที่ 1, 2, 3  และ 4 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สามารถ Walk in ทุกวันศุกร์ (ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ฉีดวัคซีนแล้วให้แจ้งทีมงานอนามัยทราบด้วย) 
      ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เพิ่งเข้ามา
เรียนที่โรงเรียนเวียงสระ ขอให้ครูที่ปรึกษาสอบถามข้อมูเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของนักเรียนด้วย ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเวียงสระ ได้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ครบ 100%  ข้อมูล ณ ตอนนี้ก าลังส ารวจข้อมูล
ส าหรับครูที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เรียบร้อยแล้ว  จากการสรุปข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
มีผู้ได้รับเชื้อ จ านวน 29 คน และนักเรียนที่ได้รับเชื้อ จ านวน 99 ราย  (นางจุฑาทิพย์ สุวรรณสาม) แสดงความเห็นว่า 
ก่อนเปิดเทอม ประมาณ 2 สัปดาห์ ครูสามารถประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีน ณ สถานีอนามัยใกล้บ้าน และ            
ให้       นายศิริธนากร  หนูจันทร์แก้ว ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครองทราบด้วย (ผู้อ านวยการ) แสดงความเห็นว่า ส าหรับการฉีดวัคซีน เมที่ 2 และ 3 จะมีรอบวันที่ 22 เมษายน 
2565 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  บริเวณคลีนิกกระดูก 
        3.2.5.3 งานสารสนเทศโรงเรียน ก าลังด าเนนิการเรื่อง Website ของโรงเรียน 
        เริ่มต้นที่นายภทรธร แช่มวัฒนชัยและนายภนธนา  บ าเพ็ญธรรม  มีการ
ปรับปรุงเว็ปไซต์ของโรงเรียนให้มีความสวยงาม  โดยมีการเพิ่มรูปถ่ายชุดสีส้ม ส าหรับครูที่ย้ายและบรรจุใหม่ให้ติดต่อ
นายภนธนาบ าเพ็ญธรรม 
        3.2.5.4 การร่วมงานกิจกรรมและสมทบทุน 
           - ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าวัดทุ่งหลวง 
           - บริจาคสมทบทุนกองทุนเทศบาลบ้านส้อง 
           - หน่วยงานต่างๆจะขอความอนุเคราะห์ในเรื่องชุดการแสดงต่างๆ ขอบคุณนาย
ธีรภัทร์ ทองชื่นและนางดวงกมล หวานแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดการแสดง ณ วัดต่าง , เทศบาล, โรงพยาบาลหรือ
สถานที่อื่นๆ นอกจากนี้การให้บริการต่างๆในเรื่องการขอใช้หอประชุมหรือขอใช้สถานที่ต่างๆ สามารถต่อต่อและ
สอบถามข้อมูลได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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        3.2.5.5 การขอใช้สถานที่ในการแข่งฟุตซอล บริเวณโดม  โรงเรียนเวียงสระ     
ช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2565    
            3.2.5.6 การด าเนินการงานประชาสัมพันธ์ 
          - www. โรงเรียน 
          - facebook  โรงเรียน 
          - กลุ่มไลน์ น าเสนอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
            ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าอบรมหรือแข่งขัน แล้ว
ได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลต่างๆ ขอให้ติดต่อนายศิริธนากร หนูจันทร์แก้วและรายงานนางสาวกนกกานต์  วังบัวทราบ
ด้วย  และขอแสดงความยินดีกับ นายปริญญา  จอง ที่ได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑาระดับประเทศ ครั้งที่ 47        
ศรีสะเกษเกมส์ ได้รับรางวัล 2 รายการ คือ เหรียญทอง 1x100 เมตร และเหรียญทองแดง 4x400 เมตร และขอแสดง
ความยินดีกับนายดาราศักดิ์  ขรัวทองเขียว ที่ได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทวิกีฬา  (Duathlon) กีฬาชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  คือ นางสาวกัญกมล  สังข์แก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  (ผู้อ านวยการ) 
แสดงความเห็นว่า ในวันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
ขอให้ทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระ  ก าหนดวันในการท าความสะอาดห้องส านักงาน ห้องพักครู (big cleaning day) 
โดยเฉพาะโต๊ะท างานของตัวเอง  ขอให้การปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2565 ขอให้ ใช้ความมุ่งมั่นใช้ความพยายาม        
ใช้หัวใจที่มีในจิตวิญญานของความเป็นครูในการดูแลนักเรียน จ านวน 2 ,370 คน ส าหรับอาคารเรียนส่งมอบแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 มีการปรับปรุงหลายพื้นที่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและจะมีการใช้ประตู         
บริเวณโรงอาหาร 
       3.2.5.7  การอบรมช่วงเดือนเมษายน 2565 ส าหรับผู้ทีส่นใจในการพัฒนาตนเอง
เรื่องการฝึกอบรมลูกเสือ เปิดอบรมหลักสูตร (B.T.C) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ ณ ค่ายลูกเสือศริวิชัย โรงเรียน
บ้านไสยง ต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าใช้จ่าย 1,200 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
    - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
   5.1 วันนี้เป็นโอกาสดีและเป็นศุกร์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2564  เป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการปิดจ๊อบงานที่ท าตลอดปีการศึกษา 2564 ประกอบ     
กับมีอะไรบ้างในการเดินไปข้างหน้า เพื่อที่จะเป็นเส้นทางเดินใหม่ที่มีความเข้าใจเหมือนกันใกล้เคียงกันและเดิน             
ไปพร้อมกัน   ในปีการศึกษาต่อไป 
   5.2 ขอบคุณทุกท่าน ทุกก าลังแรงและทุกก าลังใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่วมด้วยช่วยกัน               
ในการด าเนินการหายกิจกรรมที่ผ่านมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ งานรับสมัครนักเรียน ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่และโรงเรียน       
มีการเตรียมการมากที่สุด เนื่องจากบางเรื่องไม่สามารถควบคุมได้ หากใครที่ยังไม่ได้ลิ้มลองบรรยากาศในตอนนั้น         
ลองอาสาสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับนักเรียนในแต่ละปีและกว่าทีมงานจะพ้นวิกฤตมาได้ก็หนักพอสมควร 
   5.3 ขอบคุณส าหรับทุกๆกิจกรรมที่ผ่านมา ในระหว่างปิดเทอม จะมีการแจกสมุด , หนังสือ
เรียน,อุปกรณ์การเรียน,การปฐมนิเทศและการเรียนปรับพื้นฐาน  ดังนั้นในทุกๆกิจกรรมครูที่มีชื่อหรือไม่มีชื่อในค าสั่งก็
สามารถมาช่วยงานได้ 
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เลิกประชุมเวลา    15.30 น. 
 
 
 
 

      ลงชื่อ               ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสาวปิยพร   ทองจิตร) 
                                                             เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

      ลงชื่อ          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                   (นายณัฏฐชัย  รักแก้ว) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

      ลงชื่อ         ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
                 (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ 
 

      
            

      
 


